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Antirasistiske folkelige bevegelser er vårt ansvar!  

Det er viktig at SV-representanter er til stede på arrangementer der vi kan løfte frem vår 

politikk og bidra til å mobilisere i kampen for et rødt og grønt samfunn. Folkelig mobilisering er 

et mål for SV som et grasrotparti. SV skal ha stor takhøyde for å delta på ulike 

arrangementer. Alle har godt av å høre motforestillinger, og som parti må vi samarbeide om 

enkeltsaker også med personer og organisasjoner hvor vi ikke er enige med alle i alt.  

Samtidig har vi som et politisk parti med stor innflytelse på norsk politikk et ansvar for å 

reflektere over hvilke makt som ligger i at vi deltar på et arrangement og hvordan vår 

deltakelse signaliserer en anerkjennelse av arrangementet, arrangører eller deltakere. 

Det rasistiske ytre høyre har som mål å undergrave demokratiet. Det er en kjent 

høyreekstrem strategi å bruke bevegelser og demonstrasjoner for å vinne innpass i 

samfunnsdebatten og dermed ha en plattform for å rekruttere til et større politiske prosjekt. 

Derfor har det vært viktig for politiske bevegelser å markere avstand når rasistisk tankegods, 

organisasjoner eller talspersoner har prøvd å innynde seg i bevegelser som bl.a. 

arbeiderbevegelsen, Nei til EU-bevegelsen, den feministiske bevegelsen og den skeive 

bevegelsen. 

Som et antirasistisk parti forventes det at SV foretar grundige vurderinger når vi ser at 

arrangører inviterer inn stemmer som står så langt fra oss at vi ikke kan bidra til å legitimere 

deres plass i samfunnsdebatten. 

Ved to ulike anledninger det siste halve året har det dukker opp saker hvor 

stortingsrepresentanter fra SV har vært satt opp på program sammen med kjente rasister og 

rasistiske organisasjoner, etter invitasjon fra sosiale protestbevegelser. Dette er en form for 

hvitvask SV ikke kan være en del av. SV har ikke noe troverdighet eller legitimitet å låne bort 

til rasister. Vi kan ikke være naive i møte med ytre høyres gjennomsiktige strategi.  

Det er en strategisk utfordring for SV dersom synspunkter ikke kan frontes uten å komme i 

kontakt med, og løpe ærend for, rasister. Men det må være SVs rolle å kreve at folkelige 

bevegelser tar ansvar for hvem de gir en talerstol og en plattform. 

Den antirasistiske kampen har mer å tape på at rasister normaliseres og legitimeres, enn 

partiet har å vinne på å delta på arenaer hvor rasister søker å skaffe seg troverdighet. 

Dersom vi utelukker oss selv fra enkelte arenaer og plattformer, må vi jobbe ekstra hardt for å 

skaffe oppmerksomhet gjennom andre kanaler. Dette er den forpliktelsen vi har som 

antirasistisk parti.  

I SVs antirasistiske plattform, vedtatt på landsmøtet i 2019, står det at SV skal arbeide for at 

vi..: 

“(..) har en god antirasistisk måte å jobbe og være på, (..) med jevnlig skolering i antirasisme 

og oppfordring til kritisk holdning til egen atferd mot folk av annen etnisk bakgrunn i partiet. 

(..vi skal..) sørge for at vi er i dialog med de miljø og organisasjoner som problemstillingen 

gjelder.” 

Deltakelse i disse markeringene med kjente rasister utfordrer SVs antirasistiske plattform og  

antirasistiske målsetninger. 

Ved at rasister gis plass og adgang til folkelige protestbevegelser stenges andre ute. 

Algoritmestyrte sosiale medier fremmer og sprer engasjement uten å ta stilling til om 
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engasjementet bunner i hat, rasisme og begrensning av andre frihet. Tonen i offentlig debatt 

er tidvis hard mot minoriteter og utsatte grupper. Det skal vi ikke akseptere. 

Minoritetsbefolkningen møter allerede hindre for fri demokratisk deltakelse som overstiger 

hva majoritetsbefolkningen må utholde av stengsler. For alle partier som aspirerer til å være 

talerør for vanlige folk, folkelige protestbevegelser og mer etablerte sosiale bevegelser 

påligger det et stort ansvar for å røkte ut rasisme og hat. Fraværet av politisk deltakelse i 

store deler av befolkningen er allerede et stort problem. Vi kan ikke løse det problemet ved å 

stenge ute andre.  

Oslo SV vil:  

▪ Ha en tydelig og konsekvent ikke toleranse for deltakelse på arrangementer og 

demonstrasjoner som gir rasister en plattform til å spre hat og utestengelse. 


